รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องบอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ กรุงเทพฯ
เลขที่ 155 ถนนราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการบริ ษัท
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริ ษัท
นายเจสัน โก๊ ะ เช็ง เหว่ย กรรมการบริ ษัท
นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท
นายกิตติ คชนันทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยคิดเป็ นร้ อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด
ผู้สอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ จากบริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เริ่มการประชุม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 496 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 1,341,449,873 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.52 ของหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท (หุ้นของบริ ษัทที่จําหน่ายได้ แล้ วมีจํานวนทั้งสิ ้น 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุม จึงกล่าวเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2555 ซึ่งประชุม เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2555 ตามสํ า เนารายงานการประชุมที่ ได้ จัดส่ง ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ

ที่ ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2555 ตามที่ ป ระธานฯ เสนอ
ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบ
1,345,056,378 เสียง และงดออกเสียง 345,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ น
ร้ อยละ 99.97 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ

วาระที่ 2

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 512 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,345,401,478 หุ้น

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท สําหรั บปี บัญชี สิน้ สุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท สําหรั บ
ปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี
บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอนุมัติรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทั้ง นี ้ คณะผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ ม อบหมาย ให้ น างสาวนุช กัล ยาวงศา กรรมการบริ ษั ท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุชได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า
ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สําหรับงบการเงินรวม บริ ษัทมีการรับรู้ รายได้ ทั้งสิ ้น 5,500 ล้ านบาท
และบริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานทั้งสิ ้น 496 ล้ านบาท โดยมีอตั รากําไรขั ้นต้ นคิดเป็ นร้ อย
ละ 33 ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ลูกค้ าของบริ ษัทได้ จองซื ้อและเข้ าทําสัญญากับ
บริ ษัท (Backlog) คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ ้น 16,300 ล้ านบาท โดยในปี 2555 บริ ษัทสามารถสร้ าง
ยอดขายห้ องชุดในโครงการของบริ ษัท คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 4,200 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ ในโครงการปั จจุบนั อีกกว่า 30,000 ล้ านบาท
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ในส่วนที่เกี่ยวกับกําไร ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา หรื อ Earning Before Interest Tax
Depreciation and Amortization (EBITDA) ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทมี EBITDA คิดเป็ น
เงินประมาณ 1,058 ล้ านบาท ซึง่ สูงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2544
ถึง ปี พ.ศ. 2554) ทั้งนี ้ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทเคยมี EBITDA สูงสุดคิดเป็ นเงินประมาณ
338 ล้ านบาท
ในส่ว นยอดการรั บ รู้ รายได้ ข องบริ ษั ท นั้น ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษั ท มี ร ายได้ ทั้ง สิ น้ คิ ด เป็ นเงิ น
ประมาณ 5,435 ล้ านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2554 คิดเป็ นร้อยละ 518 ทั้งนี ้ ในปี
พ.ศ. 2554 บริ ษัทมีรายรั บทั้งสิ ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 1,151 ล้ านบาท สําหรับยอดการจองซื ้อ
ห้ องชุดในปี พ.ศ 2555 มีมลู ค่าทั้งสิ ้นประมาณ 4,200 ล้ านบาท
ในส่วนที่ เกี่ ยวกับ ความคืบ หน้ าของโครงการต่าง ๆ ของบริ ษั ทจํ า นวนทั้ง สิน้ 4
ที่ดําเนินการขายอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ แก่
(1)

โครงการ

โครงการ เดอะ ริ เวอร์
เป็ นโครงการที่ก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ ว ขณะนี ้อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุด
ให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ าแล้ วบริ ษัทจะสามารถรับรู้ รายได้ ทางบัญชี
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงการเดอะ ริ เวอร์ สามารถขายได้ แล้ วทั้งสิ ้นคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 82 ของโครงการ

(2)

โครงการ 185 ราชดําริ
เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง โดยความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง
โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 48 ของโครงการ ทั้งนี ้
บริ ษัทมียอดขายสําหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 74 ของโครงการ

(3)

โครงการ ZIRE WONGAMAT พัทยา
เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง โดยความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง
โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 19 ของโครงการ ทั้งนี ้
บริ ษัทมียอดขายสําหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 74 ของโครงการ
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(4)

โครงการ UNIXX พัทยา
เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง โดยความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง
โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2 ของโครงการ ทั้งนี ้
บริ ษัทมียอดขายสําหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 37 ของโครงการ

นอกจากนี ้ บริ ษัทจะมีการเปิ ดตัวโครงการ The Loft เอกมัย ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม 23 ชั้น
โดยมูลค่าของโครงการดังกล่าวทั้งสิ ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 2,100 ล้ านบาท
นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ ว่าบริ ษัทมีแผนดําเนินการ
อย่างไรเกี่ ยวกับห้ องชุดของโครงการ เดอะ ริ เวอร์ ที่ยังไม่มีผ้ ูจองซื ้อ และในไตรมาสแรกของปี
พ.ศ. 2556 นั ้น ยอดจองซื ้อของโครงการ เดอะ ริ เวอร์ เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ และสาเหตุที่ทําให้ มียอดการ
จองซื ้อโครงการ UNIXX เพียงแค่ร้อยละ 37 ของโครงการ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ เดอะ ริ เวอร์ โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่
ประชุมว่า การโอนกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดจะทําให้ บริ ษัทสามารถรับรู้ รายได้ ทางบัญชี ดังนั้น บริ ษัท
จึงได้ มี การปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่ อให้ โครงการสามารถโอนกรรมสิทธิ์ ได้ เพิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้ ใน
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 โครงการ เดอะ ริ เวอร์ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ประมาณเดือนละ
500 ล้ านบาท โดยบริ ษัทคาดว่าในส่วนที่มีผ้ จู องซื ้อแล้ วนันจะสามารถโอนกรรมสิ
้
ทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ า
แล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2556 นี ้ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีห้องชุดของโครงการเดอะ ริ เวอร์ ในส่วนที่
ยังไม่มีผ้ จู องซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของโครงการ ซึ่งขณะนี ้บริ ษัทได้ มีการเร่ งการโอนกรรมสิทธิ์
ห้ องชุดในโครงการ และคิดว่าจะทําการโอนกรรมสิทธิ์เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลา 5 ถึง 6 เดือน
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
บริ หาร เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ UNIXX ซึ่งมีการขายห้ องชุดในโครงการได้ แล้ ว
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 37 นั้นว่าการขายดังกล่าวขายได้ ช้าไปหรื อไม่ โดยนายอูแบร์ ได้ ชี ้แจงต่อ
ที่ประชุมว่า การขายห้ องชุดในโครงการ UNIXX ได้ ร้อยละ 37 ของโครงการก่อนการเริ่ มก่อสร้ าง
โครงการนั้นไม่ถือว่าช้ าแต่อย่างใด เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายการขายห้ องชุดตามระยะเวลาของ
การก่อสร้ าง การขายห้ องชุดบางส่วนเมื่อโครงการเสร็ จแล้ วจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ แก่บริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะดีกว่าการขายโครงการโดยเร็ วในราคาถูก รวมถึงนโยบายการเรี ยกเก็บเงินมัดจํา
ระหว่างการก่อสร้ างคิดเป็ นมูลค่าร้ อยละ 25 - 40 ของมูลค่าห้ องชุด ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการขาย
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โครงการของบริ ษัท ดังนั้น การขายโครงการได้ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 40 ของโครงการถือว่าเป็ น
การขายอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี นอกจากนี ้ ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ในพัทยานั้น มี ลักษณะขึน้ ลงตาม
ฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนซื ้อทรัพย์สินของผู้บริ โภค แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของยอดขาย
ดังกล่าวนั้นเป็ นไปตามที่บริ ษัทได้ คาดการณ์ไว้
นายรณชัย ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ ว่าบริ ษัท ตากสิน พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และเป็ นเจ้ าของโครงการ เดอะ ริ เวอร์
นั้น ยังมีผลขาดทุนสะสมหรื อไม่
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นางสาวนุช กัล ยาวงศา กรรมการบริ ษั ท และผู้อํ า นวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัท
ตากสิน พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด ไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยบริ ษัท ตากสิน พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด มีผล
กําไรสะสมประมาณ 50 ล้ านบาท
นายรณชัย ผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ ว่าเมื่ อพิจารณาจากงบการเงินของ
บริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จํ ากัด (มหาชน) แล้ ว พบว่า ยัง ไม่มี ก ารโอนผลกํ า ไรของบริ ษั ท ตากสิน
พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด เข้ ามาในงบการเงินของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) ใช่หรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ จดั ทํา
งบการเงินรวม โดยได้ รวมผลกําไรของบริ ษัท ตากสิน พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด ไว้ ในงบการเงินรวม
ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ สอบถามประธานฯ ว่า เหตุใดอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัท (Net Profit Margin)
จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในโครงการ
เดอะ ริ เวอร์ นั้นมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู กว่าประมาณการ จึงทําให้ อตั รากําไรสุทธิของบริ ษัท (Net Profit
Margin) อยูใ่ นระดับตํ่า
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ สอบถามประธานฯ ว่า หากบริ ษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการเดอะ
ริ เวอร์ เพิ่มมากขึ ้น จะส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิของบริ ษัท (Net Profit Margin) เพิ่มขึ ้นหรื อไม่
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิ น เป็ นผู้ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยนางสาวนุ ช ได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์จะมีการรับรู้รายได้ ทางบัญชีเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด หากในปี พ.ศ. 2556
บริ ษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ ผ้ ซู ื ้อได้ เพิ่มมากขึ ้น จะทําให้ บริ ษัทรับรู้รายได้ ทางบัญชีมาก
ขึ ้น ขณะเดียวกัน ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าบริ ษัทจะได้ รับชําระเงินส่วน
ที่เหลือจากลูกค้ า ซึ่งบริ ษัทจะนําเงินดังกล่าวไปชําระหนี ้เงินกู้ธนาคาร ซึ่งจะส่งผลทําให้ ดอกเบี ้ย
เงินกู้ลดลง และอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัท (Net Profit Margin) จะเพิ่มขึ ้น
นางสาว/นาง กุลธิดา ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับสาเหตุของความล่าช้ าใน
การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ เดอะ ริ เวอร์ และบริ ษัทมีแนวทางในการดําเนินการแก้ ไข
อย่างไร
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม การโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ ้น
จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งปั ญหาที่ทําให้ การโอนล่าช้ านั้นเกิดจากการจัดการ เนื่องจากผู้ซื ้อส่วนใหญ่
เป็ นชาวต่างชาติ การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.
2556 บริ ษัทได้ มีการปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการเพื่อให้ สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ในห้ องชุด
ได้ เพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนการบริ การจัดการทําให้ สามารถโอนได้ เพิ่มมากขึ ้น โดยมีมลู ค่าเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 500 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ
เดอะ ริ เวอร์ ทังหมดได้
้
ภายในระยะเวลา 5 – 6 เดือน
นางสาว/นาง กุลธิดา ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามนายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร เกี่ยวกับโครงการ UNIXX ว่าโครงการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อไหร่ และจะ
สามารถขายได้ ถึ ง จุด คุ้ม ทุน ได้ เมื่ อ ไหร่ เนื่ อ งจากการขาดทุน ของโครงการนี ส้ ่ง ผลกระทบต่อ
งบการเงินรวมของบริ ษัท
นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
การก่อสร้ างฐานรากของโครงการใช้ เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งตอนนี ้เสร็ จแล้ ว ต่อจากนั้นจะใช้
เวลาก่อสร้ างโครงการอีกประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปี ครึ่ ง โดยบริ ษัทจะเริ่ มลงนามในสัญญาก่อสร้ าง
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ภายในกลางปี นี ้ จากนโยบายของบริ ษัทนีจ้ ะขายห้ องชุดในโครงการตามความคืบหน้ าของการ
ก่ อ สร้ าง ซึ่ง บริ ษั ท จะสามารถเพิ่ ม ราคาขายได้ แ ละจะสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ให้ กับ บริ ษั ท การขาย
โครงการล่วงหน้ าการก่อสร้ างทําให้ ลกู ค้ าคาดหวังว่าบริ ษัทจะต้ องให้ สว่ นลด ซึง่ การขายดังกล่าว
จะไม่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัท และนายอูแบร์ มีความเห็นว่าบริ ษัทจะสามารถขายห้ องชุดได้ หมด
เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้ อย จุดคุ้มทุนของโครงการ UNIXX ค่อนข้ างตํ่า เพราะฉะนั้น
บริ ษัท จะสามารถผ่านจุดคุ้มทุนได้ ในไม่ช้า ซึ่งในปั จจุบนั ไม่มีโครงการใดของบริ ษัทมีปัญหาเรื่ อง
ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน (Financial Risk)
นางสาว/นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับโครงการ
185 ราชดําริ ว่า ห้ องชุดของโครงการในส่วนที่ยงั ไม่มีการจองซื ้อนั้น บริ ษัทจะเปิ ดให้ มีการจองซื ้อ
อีกครั้งเมื่อไร และราคาขายจะมีการปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละเท่าไร การก่อสร้ างจะแล้ วเสร็ จทัน
ตามกําหนดเวลาหรื อไม่ และการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการทั้งหมดจะสามารถดําเนินการ
ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2556 นี ้หรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ ตร็ อง วิริออท ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร เป็ น
ผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนายอูแบร์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วันนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดทําการขายห้ องชุดใน
โครงการ 185 ราชดําริ อีกครั้งที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริ ษัทได้ เชิญนักลงทุนทั้งส่วนบุคคลและ
สถาบัน รวมทั้งนายหน้ าค้ าอสังหาริ มทรัพย์มาร่วมงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจ
โครงการ 185 ราชดําริ ในประเทศไทยติดต่อสอบถามรายละเอียดการขาย ซึ่งปั จจุบนั โครงการ
185 ราชดําริ มีห้องชุดเหลือเพียง 42 ห้ องชุด บริ ษัทได้ มีการตั้งราคาขายใหม่ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวใกล้ เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งทําให้ โครงการมีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่ามาก แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัท
จะขายห้ อ งชุดในโครงการดังกล่า วในราคาสูง สุดเท่า ที่ จ ะเป็ นไปได้ เพื่ อที่ บริ ษั ทจะได้ มี กํา ไร
จากการขายมากขึ ้น สําหรับโครงการ 185 ราชดําริ นั้น บริ ษัทได้ มีการปรับขึ ้นราคาขายมาแล้ ว
5 ถึง 6 ครั้ง นับตังแต่
้ เริ่ มต้ นขายโครงการเมื่อ 2 ปี ครึ่งที่แล้ ว ซึง่ ล่าสุดบริ ษัทได้ มีการปรับราคาขาย
ห้ องชุดเพิ่มขึ ้น โดยราคาห้ องชุดที่มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ ้นสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของราคา
ขายเดิม โดยโครงการ 185 ราชดําริ มีกําหนดเสร็ จสมบูรณ์ภายในปลายปี นี ้ บริ ษัทจะเริ่ มโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการภายในปลายปี นี ้ โดยห้ องชุดส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ า
ภายในปี หน้ า ทั้งนี ้ ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจนเสร็ จสิ ้นจะอยูใ่ นช่วง 2 – 9 เดือน
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ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ สอบถามประธานฯ ว่า ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลได้ มีการประกาศลดภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลจากร้ อยละ 30 เหลือร้ อยละ 23 แต่เหตุใดภาษี เงินได้ ของบริ ษัทในปี พ.ศ. 2555 ยังคง
มีจํานวนที่สงู มาก และปี พ.ศ. 2556 ภาษี เงินได้ ของบริ ษัทจะยังอยูใ่ นสัดส่วนที่สงู หรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีการลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากร้ อยละ
30 เหลือร้ อยละ 23 ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่บริ ษัทเคยรับรู้ ในอัตราร้ อยละ 30 นั้นต้ องถูกปรับ
ลดมูลค่าลงส่งผลให้ บริ ษัทต้ องนํามาคํานวณเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี พ.ศ. 2555 จึงทําให้ ภาษี ของปี
พ.ศ. 2555 มีสดั ส่วนที่สงู มาก อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทไม่มีผลกระทบจากการปรับลด
มูลค่าภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทคาดว่าจะมีรายการที่ถือ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในทางภาษี (Tax shield) ประมาณ 300-400 ล้ านบาท
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอนุมตั ิรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนน
เสี ย งเห็ น ชอบ 1,401,783,291 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ 30,400 เสี ย ง และงดออกเสี ย ง
345,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ 99.97 ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ

วาระที่ 3

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 587 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,158,791 หุ้น

พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรั บปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษัท สําหรั บปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริ ษัทในรายงานประจําปี ของบริ ษัทซึง่ ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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คณะผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ได้ มอบหมาย ให้ นางสาวนุ ช กั ล ยาวงศา กรรมการบริ ษั ท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว ต่อที่ประชุมดังนี ้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 บริ ษัท มี รายรั บ จากการขาย
ห้ องชุด 5,400 ล้ านบาท เมื่อคํานวณรวมกับรายรับอื่น เช่น รายรับจากค่าเช่า รายรับจากดอกเบี ้ย
บริ ษัทมีรายรับคิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ ้น ประมาณ 5,520 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต้ นทุนการก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริ การคิดเป็ นเงินรวม
ทั้งสิ ้น 4,462 ล้ านบาท ดังนั้น กําไรของบริ ษัทก่อนหักดอกเบี ้ย ค่าเสื่อมราคาและภาษี มีจํานวน
เท่ากับ 1,058 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม กํ าไรสุทธิ สําหรั บการดําเนินงานของบริ ษัท หลังจากหัก
ค่าเสื่อมราคาจํานวน 39 ล้ านบาท ภาษี จํานวน 263 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจํานวน 261 ล้ านบาท
เท่ากับ 496 ล้ านบาทคิดเป็ นส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.14 บาท
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีรายรับจาก
การโอนห้ องชุดในโครงการ North Point คิดเป็ นเงินจํานวน 427 ล้ านบาท เมื่อคํานวณรวมกับ
รายรับอื่น เช่น รายรับจากค่าเช่า รายรับจากดอกเบี ้ย บริ ษัทมีรายรับคิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ ้นจํานวน
683 ล้ านบาท ทั้งนี ้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ต้ นทุนการก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และค่าใช้ จ่ายในการบริ การคิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ ้น 694 ล้ านบาท ดังนั้น บริ ษัทจึงมีผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ค่าเสื่อมราคาและภาษี คิดเป็ นเงินเท่ากับ 11 ล้ านบาท อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ จากการดําเนินงานคิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 108 ล้ านบาท ทั้งนี ้ ในส่วน
โครงการ 185 ราชดําริ ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด จึงทําให้ บริ ษัทยังไม่สามารถบันทึกการ
รับรู้ รายได้ ทางบัญชีของบริ ษัทได้ ทั้งนี ้ หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ 185 ราชดําริ
จะทําให้ บริ ษัทมีการรับรู้รายได้ ทางบัญชีเพิ่มมากขึ ้น
ตามงบแสดงฐานะการเงิ น รวมของบริ ษั ท สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ.2555 ในส่ ว น
สินทรัพย์ของบริ ษัทนั้น บริ ษัทมีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นเงินจํานวน 11,295
ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคิดเป็ นเงินจํานวน 1,431 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ บริ ษัทมี
สินทรัพย์คิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 14,997 ล้ านบาท และในส่วนของหนี ้สินของบริ ษัทนั้น บริ ษัทมีเงิน
มัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าคิดเป็ นเงินจํานวน 5,600 ล้ านบาท ซึ่งเงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ านั้นในทางบัญชีถือว่าเป็ นหนี ้สิน แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง
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ชุดให้ แก่ลูกค้ า เงินมัดจําและเงินรั บล่วงหน้ าจะถูกโอนไปเป็ นรายรั บของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีหนี ้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี คิดเป็ นเงินจํานวน
3,500 ล้ านบาท หนี เ้ งินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ จากส่วนที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน
หนึง่ ปี คิดเป็ นเงินจํานวน 2,500 ล้ านบาท ทั้งนี ้ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทั้งสิ ้นคิดเป็ นเงินจํานวน 13,441
ล้ านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นบริ ษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทั้งสิ ้นจํานวน 3,575,424,125
บาท โดยในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดําเนินงานคิดเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 1,600
ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทว่าจะจ่ายจากกําไร
จากการดําเนินงานเฉพาะกิจการใช่หรื อไม่ ในกรณีที่บริ ษัทย่อยมีกําไร บริ ษัทย่อยจะมีการโอน
กําไรมายังบริ ษัทใช่หรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นจากกํ าไรจากการดําเนินงานเฉพาะกิ จการของบริ ษัท ทั้งนี ้ ในทางบัญชี หาก
บริ ษัทย่อยมีกําไร ก็จะมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น และจะส่งผลให้ บริ ษัทมี
รายรับเพิ่มขึ ้น หากบริ ษัทมีกําไรก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญ ชี รั บ อนุญ าตแล้ ว ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบ 1,401,581,291 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ
30,400 เสียง และงดออกเสียง 647,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ
99.95 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 589 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,258,791 หุ้น

- 10 -

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ า ยเงิ น ปั นผล สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2555 (ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว) บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จากการดําเนินงานประจําปี
2555 คิดเป็ นเงินทั้งสิ ้นจํานวน 107,763,990 บาท ซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
จึงทําให้ บริ ษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลให้
ผู้ถือหุ้นได้ ในปี นี ้ ทั้งนี ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในรู ป
ของเงินสดไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และสํารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัท
มีกําไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกํ าไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทสําหรับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,753,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 30,400 เสียง และงดออก
เสียง 575,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 590 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,358,791 หุ้น
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วาระที่ 5

พิจ ารณาและอนุ มั ติก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระและกํา หนด
ค่ าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2556
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่า
ในการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถื อหุ้น ประจํ า ปี ทุก ครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํ า นวนหนึ่งในสาม หรื อ
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปี แรก และปี ที่
สอง ภายหลัง การแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ให้ ใ ช้ วิ ธี จับ สลาก ส่ว นปี ต่อ จากนั้น ให้
กรรมการคนที่ อ ยู่ใ นตํ า แหน่ ง นานที่ สุด จะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
นายเจสัน โก๊ ะ เช็ง เหว่ย

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าว
ข้ างต้ น กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2556
ให้ แก่กรรมการตามความหมาะสมต่อไป
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติ
1.

แต่งตั้ง นายลี เช เต็ก ไลโอเนล เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,391,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง
และงดออกเสียง 745,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ
98.50 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

2.

แต่งตั ้ง นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,391,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง
และงดออกเสียง 745,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ
98.50 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

3.

แต่งตั้ง นายเจสัน โก๊ ะ เช็ง เหว่ย เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
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ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,361,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง
และงดออกเสียง 775,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ
98.50 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4.

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,380,658,491 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,771,300 เสียง
และงดออกเสียง 949,000 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ
98.45 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ

วาระที่ 6

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 591 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรั บปี
2556
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทกุ ปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดงั กล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 39/2548
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 11/2552 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ กําหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบัติหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
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และ/หรื อ นางสาวศิ ร าภรณ์ เอื อ้ อนั น ต์ กุ ล ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 3844 แห่ ง บริ ษั ท
สํ า นัก งานเอิ น ส์ ท แอนด์ ยัง จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ปี 2556 และกํ า หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท
ทั้ง นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้ า งต้ น ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละไม่ มี ส่ว นได้ เ สี ย กับ บริ ษั ท
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริ ษัท
สํ า นัก งานเอิ น ส์ ท แอนด์ ยัง จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ปี 2556 และกํ า หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง
บริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2556 และ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท ข้ างต้ น ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,803,205 เสียง ไม่เห็นชอบ 30,400 เสียง และงดออกเสียง
545,185 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ

วาระที่ 7

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 591 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารนํ า ทุ น สํ า รองตามกฎหมาย และส่ ว นเกิ น มู ล ค่ าหุ้ น สามั ญ
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.
2535 กํ าหนดว่า บริ ษัทอาจโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 ทุนสํารองตามมาตรา 116 หรื อเงิน
สํารองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทก็ได้ โดยให้ หกั ชดเชยจากเงินสํารองอื่นก่อนแล้ ว
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จึงหักจากทุนสํ า รองตามมาตรา 116 และทุนสํ ารองตามมาตรา 51 ตามลํา ดับ ทัง้ นี ้ ตามงบ
ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต บ ริ ษั ท มี
ผลขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ ้นจํานวน 711,360,235 บาท
โดยบริ ษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุนสํารองตามมาตรา 116) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
(ทุนสํารองตามมาตรา 51) เป็ นเงินจํานวน 36,131,233 บาท และ 131,900,646 บาท ตามลําดับ
การนําทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริ ษัท จะทําให้ บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 543,328,356 บาท
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการนําทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท
นายชัชวาล ธรรมพรพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับเหตุผลของบริ ษัทใน
การโอนเงินทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางสาวนุช ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การโอนเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทนันจะทํ
้
าให้ บริ ษัท
มีผลขาดทุนสะสมลดลง และหากบริ ษัทมีกําไร บริ ษัทก็สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
นายชัชวาล ธรรมพรพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามนาย ตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการ
ของบริ ษัทว่า บริ ษัทจะใช้ ระยะเวลานานเท่าไร จึงจะสามารถล้ างขาดทุนสะสมได้ ทั้งหมด และ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการของบริ ษัท ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของ
บริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ อย่าง บริ ษัทไม่สามารถประมาณการได้ อย่างแน่นอนว่าจะสามารถ
ล้ างขาดทุนสะสมได้ หมดเมื่อใด แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนจะทํางานกัน
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดี และหากบริ ษัทมี กําไรก็จะสามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
มติ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมี มติอนุมัติการนํ าทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,852,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 125,400 เสียง และงดออก
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เสียง 401,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)
หมายเหตุ

วาระที่ 8

ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมได้ เปิ ด
ประชุมแล้ ว ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น จํานวน 591 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นายชัชวาล ธรรมพรพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามประธานฯ ว่าโครงการต่าง ๆ ของ
บริ ษัทนั้น เน้ นกลุม่ ลูกค้ าในตลาดระดับบน หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โครงการของบริ ษัทจะได้ รับ
ผลกระทบก่อนโครงการที่เน้ นลูกค้ าในตลาดระดับกลางหรื อตลาดระดับล่างหรื อไม่ และบริ ษัทจะ
มีแผนการป้องกันหรื อจัดการอย่างไรหากเกิดวิกฤติ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
โดยนายจอห์นสัน ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีการเรี ยกเก็บเงินมัดจําจากลูกค้ าในอัตราร้ อย
ละ 25 - 40 ของราคาซื ้อขาย ในขณะที่โครงการอื่น ๆ จะมีการเรี ยกเก็บเงินมัดจําจากลูกค้ าใน
อัตราร้ อยละ 5 - 10 ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากกว่า นอกจากนี ้ กลุม่ ลูกค้ า
ของตลาดในระดับบนและระดับกลางนั้นเป็ นคนละกลุม่
นายรณชัย ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามนายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการของบริ ษัท เกี่ยวกับ
แผนการในอนาคตของบริ ษัท
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการของบริ ษัท ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทยังคงเน้ นการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศไทย นอกจากนี ้ หากมี โอกาสลงทุนในต่างประเทศ (เช่น
สหรัฐอเมริ กา) และการลงทุนนั้นก่อให้ เกิดกําไร บริ ษัทก็จะพิจารณาต่อไป
นายธนกร ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ สอบถามนายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการของบริ ษัท ว่าเหตุใด
บริ ษัทจึงมีแผนการณ์ที่จะลงทุนในสหรัฐอเมริ กา และได้ สอบถามเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานใน
อนาคตอีก 5 ปี ข้ างหน้ าข้ างหน้ า
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการของบริ ษัท ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในสหรัฐอเมริ กานั้น บริ ษัทมี
แผนงานโครงการที่รัฐเท็กซัส ซึง่ เป็ นโครงการที่เหมาะแก่การลงทุน โดยโครงการดังกล่าวมีเนื ้อที่
ประมาณ 300,000 ตารางฟุต เป็ นอาคารสํานักงานและมีร้านค้ าอยูด่ ้ านล่าง ซึง่ หากในอนาคต
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บริ ษัทมีความต้ องการที่จะเพิ่มทุนและขยายกิจการ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานนั้นจะทําให้ บริ ษัทมีรายรับต่อเนื่องในระยะยาว
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
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